Liturgie
7 april 2019
zondag Judica

Thema: een hek om je tuin

Voorganger:
ds. Klaas Spronk
Ouderling van dienst: Daniël Jumelet
Organisten:
Johan en Tineke van Doorn

Open Hof

Aanvang: 10.00 uur

VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
In stilte worden de tafelkaarsen aangestoken (hierna gaat de gemeente staan)
Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed:

V: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
G: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.

Aanvangslied:

Psalm 118: 1 en 3

Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

(de gemeente gaat zitten)
Kyrie:

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de
nood van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingt de gemeente telkens:

Gebed van de zondag
Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN
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Lezing OT: Jesaja 5:1-5
Lied: 537
Evangelielezing: Lucas 20:9-19
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Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: ‘Een man legde een wijngaard aan en
10
verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van
tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar
toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden
11
hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd
afgeranseld, en nadat ze hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen
12
weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de
13
wijngaard uitgegooid. Toen zei de eigenaar van de wijngaard: “Wat moet ik doen? Ik zal
mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, voor hem zullen ze toch wel ontzag
14
hebben.” Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden: “Dat is de
15
erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons.” En ze gooiden hem de
wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen
16
doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen.’ Toen de
17
mensen dit hoorden, zeiden ze: ‘Dat nooit!’ Maar hij keek hen aan en vroeg: ‘Wat betekent
dan wat er geschreven staat: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen
18
geworden”? Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en iedereen op wie
19
die steen valt zal worden verpletterd.’ De schriftgeleerden en hogepriesters, die wisten
dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat moment laten
grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk.

Lofprijzing: (staande)

Verkondiging
Stilte
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BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: (de gemeente gaat staan)
Lied: Psalm 118: 8 en 10
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Projectlied: “Wij bidden om een nieuw begin”

Collecten:

1.
2.

KiAC project
Voor de kerkdienst

Orgelspel
Slotlied:

552: 1 en 2 (staande)

Zegen, door de gemeente beantwoord met gezongen 'Amen'
Orgelspel
Na de dienst is er koffie, thee of limonade en moment van ontmoeting
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